
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

חי. ףד
וטנבאמ הנוש הכ"ג לש וטנבאש ו. אמויב העדה יפל השקו מק"ל, אל רותי אלב .1

"ד בארה תטישל תושקהל שי ןכו ,? םידגב רוסיח םג הפ שיש אצמנ טוידה ןהכ לש

ןאכ שיש אצמנ םתיישע םצעב םינוש תעבגמו תפנצמש סש"ל ח'ב' שדקמה ילכ

? םידגב רוסיח

ע"ב
בייחד קספש א'ד' שדקמ תאיב "ם במרה לע ,צו"ע הלוספ ותדובע דבעו ןיערוקמ .1

? הרישכ ותדובע לבא התימ
ףנכ היה לה יטהש העשב םאד תיציצמ אנש יאמ תושקהל שיו זיגא, זגימ טנבא .2

? וריתהל רשפאש ףא דגבה לספנ טנבאה ע"י ןאכ וליאו , רשכ ורפת "כ חאו
רתומש םומ לעבמ ק"ו ףלינ אל יאמא ה שקו , ונדמל אל וניבר ה שמ תרות הז. רבד .3

? לרעל ,ק"ו הדוב ע לחימו םישד ק תליכאב

תובושתה
ירייאד רגה"ח םשב ית' םהרבא תחנמבו ה'זי', שדקמה ילכ חמש רואה ושקה ןכ .1

יבג ןמקל הנהו , טוידה ןהכה ידגב ל-ד' ףסונב "ג הכה ידגב תנומש וילע שבלש

וא אמלעד םידגבב ירייא םאה י'ה' שדקמה ילכ "ם במרהו שר"י וקלחנ תחא רתיי

, הנוהכ ידגב יעבד "ם במרה תטיש לש הז ,צו"לליפ הנוהכ ידגב שבלש אקווד

. טוידה ןהכ יבגל םג הנוהכ ידגב יבישח הכ"ג ידגבש

ע"ב
םיעורק ןיבל , רשכ זאש " לבא כ" דחא םוקמב עורק ןיב קלחמ םש םש וקס רוק רב"י .1

לע ףסונ עורק דגב שבלב ירייא "ם במרהד ,יו"א לזאה ןבא יעו' לוספש הברהב

םשב םהרבא ת חנמב בתכ הז ןיעכו נק', ךוניח תחנמ , הרישכ ותדובע ןכלו וידגב

רגה"ח.

וניא טנבאה 'עו"י ותדמכ ' ביתכ הנוהכ ידגבב דכ',ד יעס' יס'אי םדא ייחב ראיב .2

נכף. היה וליטיהשכו , ףנכה לע ליטהל ביתכ תיציצב לבא ותד, ימכ

םש ירא תרובגבו , חיכוי ללח הד"א וצריתו , רבד זי:ד"ה תינעת ' סותה ושקה ןכ .3

וצרית דועו , םעטה ייע"ש יכה ךירפ אל םומ לעבמ ףרז יליש קה"ו יבגלד ע"ז, המת

ית' דועו ןידה, ןמ ןיריהזמ ןיא הז תאו דומלל ךירצ דובעל רוסיאה ףוג תא לרעבד

. לרעב "כ אשמ לוספ םומ לעב ןבר קש םיבירקמכ םי בי רק וב השע "מ עבש
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

סות' יעו' , תוריאמ םינפבו "א קער יעו' שר"י, ,יע' התימ הילע בייח רזש הדובע ה"מ אנימא הוה םתהמ יא

םש. הרוא ןרקו "ש שרבו , איתא ד"ה ליעל

. םישדק ןאצ ,יע' שניילרואמ ר"י ץוריתב קוליחה רואיבב , איתא דות"ה

, הוצמל הנמש גל' השע תווצמה רפס "ם במרב ייען "ע, נפב השע תווצמ יוה יא הנוהכ ידגב תשיבל ןינעב

ראיבו "ם במרה תטישב בשייש המ איתא 'ד"ה סותב ןאכ "ז ירגה וילע,יע'יח' גישהש המ "ן במרב "ש ייעו

.' סותה ירבד הז יפל

הדובע ןיללחמש ןיי ייותשל הז קוספ ואיבהש בכ: ןירדהנס ' סותו שר"י יעו' , אנוה ברדכל לידבהל אלא

םש. ןתיא הפצמ יעו' , איגוסב ןאכ ראובמכ אלד

"ךוי"ד שבו יעו'ב"יוח"מיס'ז', זמר', וש"תח"א "א בשר אוה,יע' יתמ דע ןיי התשש ימל הארוה רוסיאב

קס"ב. םש השירפו השירדבו 'טי', במר

רגה"ח. םשב "ז ירגה "א,עוי'יח' פשו ירא תרובג ייע"ש בי:, אמוי סות' ב ושקה גה"ה,ןכו דות"ה

אלא , הדובעה ינידב ןיד וניאש "ז ירגה יעו'יח' , הלוספ ותדובע דבעו הכ"ג ידגב שבלש טוידה ןהכל ןאכמ

. הנומשב אלו םידגב ב-ד' תויהל ונידש ןהכה ןידב

יעו' , הדש ימורמו לאקזחי ןוזח יעו' , ירייא המב "ם במרהו שר"י תקולחמ ונאבהש המ "ת ושב ,יע' תחא רתיי

"ז. ירגה םשב איבהש המ ' ןהמע לוח לש שבלי אלש א'דב שרדה לע עב"ב םהרבע תחנמ

ע"ב

אוהש סד"ל גסק' ל"ת תווצמה רפסל תוגשה "ןב במר בי:,עו"ע אמוי ' סותו ןאכ שר"י ,יע' ןיערוקמ לוספב

"י רהמ יעו' ,' תראפתלו דובכ לב' רסח הזבש ח'ד' שדקמה ילכ "ם במרב הארנ ןכו , םידגב רסוחמ ןידמ

א'וט'. שדקמ תאיב סוקרוק

לאקזחי ןוזחו קס"א, וזח"איס'ג' יע' תיציצל הנוהכ ידגב ןיב ןוימדה רואבב וכו', יגלפימק אהב ואל יאמ

. םישדק ןאצ א'ו',עו"ע תוחנמ

וצורית ,יע' םילשורמב לוספ ןיא לאומשל המל א"כ השק הש תמא תפש ימד,ויע' היתיאד ןאמכ וכד"ע ואל

. םינפוא המכב

מ'הז יללכ דומיל שי הזלש , הוצמ רודיהל קוספה הב אלש ראיבש "ד ירגה ירועיש ,יע' םישדח ויהיש דב

ףוגב אלא הוצמ ה לע תפסות לש רודיה אל הז ןאכש דועו , רודיהה המב דמלל אב ןאכש אלא והו' ונאו ילק

. דחוימ ארק יעבש י"ל הזלו הוצמה

יפ לע וירבדב ןודל ךיראהש המ ח'ג' שדקמה ילכ ךלמל הנשמ יעו' שר"י וכו',יע' דב ןירוזש ויהיש דב

אע:. אמויב איגוסה

ואב"א. םישדק ןאצ יעו' ומת"סב'י', "מ למו חל"מ ,יע' םתיישוק רואבב , אינתהו דות"ה

יעו' , דופאו ןשוחב םג וא טנבאב קר אוה םאה רוקחל "ז ירגהמ איבהש "ד ירגה ירועיש ,יע' עזיב ורגחי אל

,וא הליחתכל יונ ןיד והז םאה רקח הדות חבזבו י'ב', שדקמה ילכ "ם במרבו חכ'ז', תומש הע"ת שר"י

ימד. םידגב רסוחמכו ומוקמב וניאש דגבכ אוהש
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